Rewmar Flexyfix
Ideálne na upevňovanie GRP dosiek,
nášľapných plôch a hrán
Flexyfix je rýchlo vytvrdzujúce, elastické lepidlo, bez obsahu
rozpúšťadiel a vody, pripravené na priame použitie a je zvlášť vhodné
na lepenie podlahových doplnkov v aplikáciách, kde je potrebné
rýchle tuhnutie.
Schodiskové hrany je možné pripevniť bez potreby mechanického
upevnenia. (Ak je podklad stabilný a pevný a je na ňom nanesené
dostatočné množstvo lepidla.)
Flexyfix sa môže používať na všetky čisté, stabilné a bezprašné
povrchy.
Je vhodný na porézny aj neporézny povrch.
Ľahká aplikácia.
Vysoká konečná pevnosť spoja (v súlade s DIN 281).

časti

Technická špecifikácia

Číslo dielu

veľkosť

farba

závažia (kg)

Materiál

MS Polymér

PU45FF

290 ml zásobník

Biela

0.517

Min.
Prevádzková
teplota

-40°C

Max.
Prevádzková
teplota

+90°C

UV odolnosť

Áno

Inštalačná
metóda

Lepidlo by sa malo nanášať pomocou tesniacej
pištole v pomere 18: 1

Metóda
čistenia

Rewmar utierky ihneď po aplikácii. Náradie je možné
pred vytvrdením očistiť obrúskami Rewmar alebo
mechanicky po vytvrdení

Krajina
pôvodu

UK

Pevnosť v
ťahu

> 3,5N/mm²

Odolnosť v
ťahu

>200%

Poznámky

Tento výrobok nie je vhodný na použitie na

polypropylén, teflón, bitúmen alebo asfalt
Čas
použiteľnosti

12 mesiacov v neotvorenom obale na chladnom a
suchom mieste pri teplotách od +5°C do +25°C.

Príprava
povrchu

Pred nanášaním sa uistite, že sú všetky povrchy čisté
a zbavené prachu. Nie je potrebné zabezpečiť, aby
boli povrchy suché, pretože toto lepidlo bude
fungovať aj vo vlhkých podmienkach, vrátane pod
vodou.

Systém
Vytvrdzovanie vlhkosťou
vytvrdzovania
Konzistencia

Pasta

Merná
hmotnosť (g /
cm³)

Približne 1,5g/mL

Otvorený čas
pri 21 ° C a
50%
relatívnej
vlhkosti

Približne. 5 minút (Môže sa líšiť v závislosti od
vonkajších vplyvov - ako je teplota, vlhkosť, podklad
atď.)

Nastavené na
nosnosť

Približne. 30 minút (Môže sa líšiť v závislosti od
vonkajších vplyvov - ako je teplota, vlhkosť, podklad
atď.)

Celkový
obsah
pevných
látok

100% (bez obsahu rozpúšťadiel)

Miera
aplikácie

Ako lepidlo približne 1,5 m² (Ak sa nanáša v 10 mm
bodkách, v 300 mm stredoch iba na jeden povrch.)

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk
www.cobaeurope.com/sk/

